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Praktiske retningslinjer vedr. sejlads
Ifølge Det Danske Spejderkorps skal søspejdergrupper i Danmark ved sejladsaktiviteter holde sig til retningslinjerne

udstukket af Dansk Sejlunion – vi indgår her som en sejlerskole.

https://dansksejlunion.dk/media/bewkg1ba/vejledning-til-sejlerskolesejlads-i-coronatider-boelge-2.pdf

Dansk Sejlunion vurderer, at sejlerskole-sejlads godt kan gennemføres i tilpasset omfang inden for myndighedernes
retningslinjer - på betingelse af, at forsamlingsforbuddet overholdes, og at der bør holdes 1-2 meters afstand til andre
– dette gælder på havnen, i båden og under sejlads fra havn til sejladsområde og retur.

Der skal i bådene holdes 1 meters afstand - 2 meter for aktiviteter i bevægelse eller ved fysisk anstrengelse. Dansk
Sejlunion overlader det til sejlerskolerne selv at vurdere, hvor mange personer, der kan være i de enkelte bådtyper,
som benyttes til skolesejlads. Klubberne må ligeledes selv vurdere, om instruktøren skal være ombord.

Vi har ud fra ovenstående udarbejdet vores egne retningslinjer specifikt til brug ved Aalborg Søspejdere.

Generelt

- Udover Dansk Sejlunions bestemmelser, er Aalborg Søspejderes sejladsreglement og sejlgradssystem det

øverst gældende regelsæt.

- Sikkerheden skal opretholdes under alle omstændigheder og i enhver situation.

- Hvert medlem under 18 år får udleveret sin egen personlige redningsvest, som medlemmet tager med hjem

og husker at tage med til hvert søspejdermøde.

- Medlemmer under 18 år må ikke bevæge sig indendørs i nogen af Aalborg Søspejderes fartøjer.

- Afdelingslederne tilstræber i videst muligt omfang at danne ens patruljer til hvert søspejdermøde, så

patruljerne kan fungere som ”faste makkere”.

- Alle fartøjer får en forstøver sprayflaske med sprit, et par klude og håndsprit ombord til rengøring af fartøjets

kontaktflader før, under og efter sejlads.

- Grundet Dansk Sejlunions begrænsning til 2 meters afstand ved ”aktiviteter i bevægelse eller ved fysisk

anstrengelse” har vi ud fra en faglig vurdering valgt at opsætte en række regler for anvendelse af vores

fartøjer ved aktiviteter med børn under 18 år. Se følgende:

Før, under og efter sejlads

- Alt personligt udstyr medbringes i personlige poser. Bælter/punge/andet ”løst” grej bliver på land.

- Før sejlads og inden søspejderne går ombord sprittes alle hænder af. Alle både har deres egen spritflaske, der

anvendes. Dette gøres ligeledes efter sejlads.

- Før og efter sejlads sørger man for at kontaktflader fx rorpind, sæde, klamper, cockpitkarme ved skøder o.l.

”udstyr” er sprittet af. Dette gøres med forstøver sprayflaske med sprit og klud.

- Ved rotationer ombord sørger man ligeledes for hurtigt at tørre en sprittet klud over kontaktflader, som

beskrevet ovenfor.

Efter regeringens udmelding vedr. forsamlingsforbuddet forventer vi, at der kommer opdateringer snarest, som gør

det muligt at være op til 50 personer til stede. Disse vil blive meddelt til gruppens medlemmer hurtigst muligt.

Med søspejderhilsen

Kristoffer Sloth
Gruppeleder
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